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Rok 2013 

 

Získanie významného ocenenia za vedeckú alebo publikačnú činnosť v odbore na 

národnej úrovni: 

 

prof. PhDr. Gustáv Dianiška, CSc. 

V apríli 2013 získal ocenenie Trnavskej univerzity v Trnave „Cena Martina Palkoviča za 

vynikajúce výsledky v pedagogickej činnosti“. 

 

prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD. 

V apríli 2013 získala ocenenie Trnavskej univerzity v Trnave „Cena Antona Hajduka za 

vynikajúce výsledky v tvorivej činnosti“.  

 

prof. JUDr. Jozef Prusák, CSc. 

V septembri 2013 Literárny fond -  Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové 

programy udelila prof. Prusákovi ocenenie „Prémia za trojročný vedecký ohlas“ (III. miesto)  

v kategórii spoločenské vedy  ako prejav verejného uznania za výrazný vedecký ohlas za 

predchádzajúce tri roky (2010-2012). 

 

Rok 2014 

 

Získanie významného ocenenia za vedeckú alebo publikačnú činnosť v odbore na 

národnej úrovni: 

 

doc. JUDr. Juraj Jankuv, PhD.  

V septembri 2014 Literárny fond -  Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové 

programy udelila doc. JUDr. Jurajovi Jankuvovi, PhD. „Prémiu za výnimočný vedecký ohlas 

na jedno dielo“, v kategórii spoločenské vedy ako prejav verejného uznania za výrazný vedecký 

ohlas na dielo Juraj Jankuv: Medzinárodné a európske mechanizmy ochrany ľudských práv, 

Iura Editon, 2006. 



 

prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc. 

V roku 2014 získala prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc. ocenenie rektora Trnavskej 

univerzity v Trnave v zmysle smernice na ocenenie zamestnancov Trnavskej univerzity za 

mimoriadne výsledky vo vedeckej, výskumnej a umeleckej činnosti: ocenenie „za vynikajúce 

výsledky v publikačnej činnosti“ a ocenenie „za vynikajúce výsledky vo vedeckých 

projektoch“. 

 

prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc. 

V marci 2014 získal prof. Šimovček ocenenie Trnavskej univerzity v Trnave „Cena Martina 

Palkoviča za vynikajúce výsledky v pedagogickej činnosti“. 

 

V roku 2014 prof. Šimovček získal poďakovanie Ministra spravodlivosti SR a predsedníčky 

Komisií pre trestné právo hmotné a procesné doc. JUDr. Lucie Kurilovskej, PhD. za aktívnu 

profesionálnu podporu z pohľadu poznatkov z praxe a akademickej činnosti a osobný vklad pri 

príprave a posudzovaní právnej úpravy Trestného zákona a Trestného poriadku ako člen 

Komisie pre trestné právo hmotné a Komisie pre trestné právo procesné pri Ministerstve 

spravodlivosti SR v rokoch 2012 – 2014. 

 

Dr. h. c. prof. JUDr. Peter Blaho, CSc. 

Vo februári 2014  bola prof. Blahovi pri príležitosti jeho životného jubilea udelená „Medaila 

rektora Trnavskej univerzity v Trnave“ za prispenie k rozvoju Trnavskej univerzity. 

 

prof. JUDr. Pavel Baláž, CSc. 

Pri príležitosti významného životného jubilea v decembri 2014 bola prof. Balážovi  udelená 

„Zlatá medaila rektora Trnavskej univerzity v Trnave“ za mimoriadne záslužnú práci pri 

kladení základov Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, ako aj za aktívnu účasť pri 

jej rozvoji a osobne za zásluhy dlhoročnej práce v pracovnej skupine Akreditačnej komisie.  

 

 

 

 

 

 



Členstvo v redakčnej rade vedeckých zahraničných časopisov: 

 

ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D. 

 

Členka redakčnej rady zahraničného vedeckého časopisu „Praxema“ (PRAEHMA), Journal of 

Visual Semiotics, ISSN 2312-7899, vydavateľ: Tomsk State Pedagogical Unviersity - TSPU, 

Tomsk, Rusko (Tomskij gosudarstvennyj pedagogičeskij universitet), menovanie marec 2014. 

 

doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. 

Členka vedeckej rady (Scientific Board) medzinárodného vedeckého časopisu SJLS (Silesian 

Journal of Legal Studies), ISSN 0208-6336, vydavateľstvo: Wydawnictwo Uniwesytetu 

Slaskiego, Katovice, Poľsko (Faculty of Law and Administration, University of Silesia, 

Poland); menovanie október 2014. 

 

Členstvo v národných výboroch a komisiách: 

prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc. 

Člen výberovej komisie Národného štipendijného programu (NŠP) pre výber slovenských 

uchádzačov na obdobie rokov 2014 – 2016, menovanie ministrom školstva VVaŠ SR, 

v súvislosti s členstvom v komisii Slovenskej akademickej a informačnej agentúry, n. o.  a na 

návrh SAIA, n. o.  

 

JUDr. Michal Maslen, PhD.  

Člen Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre správne 

právo, menovanie ministrom spravodlivosti SR, december 2014. 

 

Rok 2015 

 

Získanie významného ocenenia za vedeckú alebo publikačnú činnosť: 

 

Dr. h. c. prof. JUDr. Peter Blaho, CSc. 

V septembri 2015 Literárny fond, Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové 

programy udelila cenu Literárneho fondu „Prémiu za výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo“ 

v kategórii spoločenské vedy ako prejav verejného uznania za výrazný vedecký ohlas na dielo 

P. Blaho - K. Rebro: Rímske právo, 1. vyd., Vydavateľstvo Obzor, 1991.  



V októbri 2015 udelil rektor Trnavskej univerzity v Trnave prof. Blahovi ocenenie „Medaila 

rektora Trnavskej univerzity v Trnave pri príležitosti slávnosti 380. výročia založenia starobylej 

Trnavskej univerzity“. 

 

prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc. 

V októbri 2015 rektor Trnavskej univerzity v Trnave udelil prof. Barancovej ocenenie „Zlatá 

medaila Trnavskej univerzity“ za úspešnú vedeckú a výchovno-vzdelávaciu prácu, ktorou 

prispela k zvýšeniu vedeckého a pedagogického kreditu univerzity.  

 

prof. PhDr. Gustáv Dianiška, CSc.  

Vo februári 2015 rektor Trnavskej univerzity v Trnave udelil prof. Dianiškovi ocenenie „Zlatá 

medaila Trnavskej univerzity v Trnave“, za tvorbu a rozvoj odborov a interdisciplinárnych 

vzťahov v odboroch sociálna a forenzná psychológia, kriminológia, penológia a ich uplatnenie 

v pedagogickej a vedeckej práci.  

 

doc. JUDr. PhDr. Adriána Švecová, PhD. 

V júni 2015 udelil výbor Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV Bratislava doc. Švecovej 

„Cenu Slovenskej historickej spoločnosti za rok 2015 v kategórii Edícia prameňov“ za 

publikáciu Adriana Švecová: Trnavské meštianske závety (1700-1871). I. - II. zväzok. 

Bratislava: TYPI TU – VEDA SAV Bratislava, 2014. 

 

Vyžiadané prednášky: 

 

JUDr. Michal Maslen, PhD. 

V rámci zahraničného študijného pobytu na Právnickej fakulte Univerzity v Bergene v Nórsku 

v októbri 2015 predniesol JUDr. Maslen pred študentmi fakulty prednášku na tému „The Slovak 

constitutional regulation of the Right to a favourable environment and its transposition to the 

water management and water protection.“ 

 

doc. JUDr. Vojtech Vladár, PhD. 

V rámci zahraničného študijného pobytu na Právnickej fakulte Univerzity Palackého 

v Olomouci v novembri 2015 doc. Vladár absolvoval vyžiadanú prednášku na tému 

„Zvláštnosti kanonického trestného práva“.  

 



Členstvo v medzinárodných akademických, vedeckých a odborných výboroch 

a organizáciách a grémiách: 

 

doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD.  

Od októbra 2015 sa doc. Jurčová stala členkou medzinárodnej organizácie European Law 

Institute (ELI) so sídlom vo Viedni.  

 

Členstvo v celoštátnych akademických, vedeckých a odborných výboroch a organizáciách 

a grémiách a komisiách: 

 

prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc.  

Na základe návrhu prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie sa stal prof. Šimovček  v júli 

2015 členom Národnej výberovej komisie programu CEEPUS za oblasť spoločenských vied. 

 

Od novembra 2015 bol prof. Šimovček menovaný ministrom školstva, vedy, výskumu a športu 

SR za člena Rady Agentúry na podporu výskumu a vývoja pre spoločenské vedy. 

 

Členstvo v redakčných radách zahraničných vedeckých časopisov: 

 

doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD. 

Od októbra 2015 sa doc. Jurčová stala členkou redakčnej rady medzinárodného trojmesačného 

časopisu pre právnu teóriu a prax pod názvom „Evropski pravnik: međunarodni tromesečni 

časopis za pravnu teoriju i praksu = European lawyer journal: international quarterly journal 

for legal theory and practice“, publikovaný v Novom Sade v Srbsku (ISSN 1452-3620). 

 

JUDr. Michal Maslen, PhD.  

Od marca 2015 sa JUDr. Maslen stal členom redakčnej rady novozaloženého medzinárodného 

vedeckého časopisu so zameraním na právo a práve vedy „Public Governance, Administration 

and Finances – Law Review“. Vydavateľom je Právnická fakulta Univerzity Istvána Széchenyi 

v Györ v Maďarsku a vydavateľstvo  Wolters Kluwer Maďarsko.  

 

ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D.  

V roku 2015 sa Dr. Moravčíková stala členkou redakčnej rady novozaloženého vedeckého 

časopisu - ročenky pod názvom: „Социология религии в обществе позднего модерна“ 



(ISSN 2411-2089) a členkou redakčnej rady vedeckého časopisu „Research Result. Sociology 

and Managmenet Series“ (ISSN 2408-9338), ktorých vydavateľom je  Belgorodská univerzita 

v Belgorode, Rusko. 

  

doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.  

V roku 2015 sa doc. Strémy stal členom redakčnej rady odborného recenzovaného časopisu 

„Česká kriminologie“ (ISSN 2464-6210), ktorého vydavateľom je Česká kriminologická 

spoločnosť v Prahe. 

 

Legislatívna a normotvorná činnosť: 

 

JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M. 

Od roku 2015 pôsobí ako predseda Osobitnej komisie pre veci vyplývajúce zo zákona č. 

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám pri Ministerstve spravodlivosti SR a je 

členom Komisie pre rekodifikáciu súkromného práva pri Ministerstve spravodlivosti SR. 

 

JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD. 

Od roku 2015 navrhnutá a schválená Národnou radou SR za členku Disciplinárneho senátu pri 

Súdnej rade SR, zvolenie podľa čl. 141a ods. 5 písm. g) Ústavy SR.  

 

JUDr. Ľubica Masárová, PhD.  

Od roku 2015 členka Komisie na zabezpečenie jednotného metodického výkladu za oblasť 

správy daní pri Ministerstve financií SR. 

 

ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D.  

Od roku 2015 menovaná predsedom Konferencie biskupov Slovenska za členku pracovnej 

skupiny pre financovanie cirkvi (pracovná skupiny v rámci Rady pre realizáciu zmlúv so 

Svätou Stolicou Konferencie biskupov Slovenska).  

 

JUDr. Marianna Novotná, PhD. 

Od roku 2015 členka Komisie pre rekodifikáciu súkromného práva pri Ministerstve 

spravodlivosti SR.  

 

 



Rok 2016 

 

Získanie významného ocenenia za vedeckú alebo publikačnú činnosť: 

 

prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc. 

V apríli 2016 udelil rektor Trnavskej univerzity v Trnave prof. Barancovej „Cenu Martina 

Palkoviča za vynikajúce výsledky v pedagogickej činnosti“ a ocenenie „Medaila Trnavskej 

univerzity v Trnave za významný prínos pre univerzitu“. V decembri 2016 zástupca 

Trnavského samosprávneho kraja odovzdal prof. Barancovej ocenenie „Pamätná medaila 

predsedu TTSK“.  

 

Dr. h. c. prof. JUDr. Peter Blaho, CSc. 

V máji 2016 na základe rozhodnutia Vedeckej rady Trnavskej univerzity v Trnave bol prof. 

Blahovi udelený tituly „doctor honoris causa“ za tvorivú a riadiacu činnosť na poste rektora 

TU.  

V októbri 2016 udelil dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave prof. 

Blahovi ocenenie „Medaila Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty“ za 

dlhoročnú podporu a spoluprácu s fakultou. 

 

Členstvo v medzinárodných akademických, vedeckých a odborných výboroch 

a organizáciách a grémiách: 

 

JUDr. Marianna Novotná, PhD.   

Od apríla 2016 sa JUDr. Novotná stala členkou medzinárodnej organizácie European Law 

Institute (ELI) so sídlom vo Viedni.  

 

Členstvo v celoštátnych akademických, vedeckých a odborných výboroch a organizáciách 

a grémiách a komisiách: 

 

doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD. 

Súčinnosťou od júna 2016 bola doc. Jurčová ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR 

menová za členku Komisie č. 13 pre ekonomické a právne vedy Vedeckej grantovej agentúry 

MŠ,VVaŠ SR a SAV (VEGA). 

 

 



doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD.  

S účinnosťou od októbra 2016 bola doc. Laclavíková ministrom školstva, vedy, výskumu 

a športu SR menová za členku Komisie č. 3 pre obsahovú integráciu a diverzifikáciu 

vysokoškolského štúdia Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR (KEGA). 

 

prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc.  

Prof. Šimovček bol na základe uznesenia vlády SR z novembra 2016 menovaný za člena 

Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR a za predsedu pracovnej skupiny AK SR pre 

oblasť výskumu 7: Právo a medzinárodné vzťahy. 

 

doc. JUDr. PhDr. Adriána Švecová, PhD. 

V októbri 2016 sa doc. Švecová stala členkou Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV 

v Bratislave. 

 

Vyžiadané prednášky v zahraničí: 

 

JUDr. Michal Maslen, PhD. 

JUDr. Maslen v rámci spoluúčasti na riešení výskumného projektu Maďarskej akadémie vied 

a Českej akadémie vied predniesol v Prahe 20. mája 2016 vyžiadanú prednášku na tému „Legal 

Framework and Public Policy Transposing the Requirements of the Right to a Healthy 

Environment in the Slovak Republic“. 

 

Mgr. Peter Mészáros, PhD.  

V rámci zahraničného študijného pobytu na Ukrajine na Vasyl Stefanyk Precarpathian National 

University v Ivano-Frankivsku  predniesol JUDr. Mészáros 30. septembra 2016 vyžiadanú 

prednášku pre študentov fakulty na tému: Introduction to Slovak Commercial Law“. 

 

Účasť vo vedeckom výbore medzinárodnej konferencie v zahraničí: 

 

prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD. 

Prof. Košičiarová bola členkou vedeckého výboru zahraničnej medzinárodnej konferencie pod 

názvom „Environmental Justice in economic law, energy sector and administration“, 

organizátorom  ktorej bola Univerzita v Gdaňsku v Poľsku. Konferencia  sa konala 9. – 11. 5. 

2016.  



 

ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D. 

ThLic. Moravčíková bola okrem aktívnej účasti aj členkou programového výboru 

medzinárodnej konferencie na Jalte v Rusku v dňoch 26. – 30. 5. 2016. Konferenciu  pod 

názvom "XXX. Kharaksyj forum. Političeskoe prostranstvo i sotsiaľnoe vremia: Identičnosť i 

povsednevnosť v strukture žiznennovo mira" organizoval Krymskyj federaľnyj universitet 

imeni V. I. Vernadskovo.  

V poľskom Lubline sa v dňoch 15. – 17. 9. 2016 konala medzinárodná vedecká konferencia  

pod názvom „Legal security of democratic states in the process of European integration Poland, 

Slovakia, Ukraine“, ktorú organizovala Katolícka univerzita Jána Pavla II. v Lubline. ThLic. 

Moravčíková bola okrem aktívnej účasti aj členkou organizačného výboru konferencie.  

 

Členstvo v redakčných radách zahraničných vedeckých časopisov: 

 

doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD. 

Od februára 2016 sa doc. Jurčová stala členkou redakčnej rady medzinárodného recenzovaného 

právnického časopisu „Časopis pro právní vědu a praxi“ (ISSN 1210-9126-Print, 1805-2789-

on-line), ktorý vydáva Právnická fakulta Masarykovej univerzity v Brne.  

 

prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD. 

V januári 2016 sa prof. Košičiarová stala členkou vedeckého výboru medzinárodného 

recenzovaného časopisu „Prawne problemy górnictwa i ochrony środowiska“ - Nr. 1/2016 

(ISSN 2451-3431), ktorý vydáva Sliezska univerzita v Katoviciach v Poľsku. 

 

JUDr. Mgr. Daniel Krošlák, PhD.  

V júni 2016 sa JUDr. Krošlák stal členom okruhu recenzentov medzinárodného karentovaného 

časopisu  „Journal of Church and State“, vydavateľom je Oxford University Press (On-line 

ISSN 2040-4867 – Print ISSN 0021-969X). 

 

 


