Ocenenia
vedecko-pedagogických zamestnancov fakulty

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


pamätná medaila predsedu Trnavského samosprávneho kraja za dlhoročnú prácu pre
rozvoj právnej vedy v Trnavskom samosprávnom kraji pri príležitosti významného
životného jubilea 70. rokov (2009)



pamätná medaila „Nadácie Štefana Lubyho“ pri príležitosti životného jubilea, za
vynikajúce zásluhy a naplnenia cieľov nadácie (2009)



cena Literárneho fondu - „Prémia za trojročný vedecký ohlas“ v kategórii spoločenské
vedy ako prejav verejného uznania za výrazný vedecký ohlas za predchádzajúce tri
roky (2011)

prof. JUDr. Jozef Prusák, CSc.
-

cena Literárneho fondu - „Prémia za trojročný vedecký ohlas“

v kategórii

spoločenské vedy, II. miesto. (2009)
-

cena Trnavskej univerzity v Trnave - „Cena Martina Palkoviča za vynikajúce výsledky
v pedagogickej činnosti“ (2011)

prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.
-

cena Literárneho fondu – „Prémia za výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo“ v
kategórii spoločenské vedy – II. miesto za dielo „Slovenské a európske pracovné
právo“ (2009)

-

čestné uznanie za tvorbu a rozvíjanie medzinárodného a európskeho rozmeru
pracovného práva SR, udelil vyhlasovateľ súťaže Journaliste-Studio Bratislava
v rámci oceňovania súťaže „VEDEC roka SR 2009“ (2010)

-

ocenenie Trnavskej univerzity v Trnave „Cena Antona Hajduka za vynikajúce
výsledky v tvorivej činnosti“ (2011)

-

udelené ocenenie Redakčnej rady časopisu Justičná revue „Cena Karola Planka za rok
2010“ (2011)

-

cena Literárneho fondu – „Prémia za trojročný vedecký ohlas“ – II. miesto v kategórii
spoločenské vedy (2011)

-

cena Literárneho fondu - „Prémia za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2010“
v kategórii spoločenské vedy za dielo „Európske pracovné právo: flexibilita
a bezpečnosť pre 21. storočie“ (2011)

prof. PhDr. Gustáv Dianiška, CSc.
-

čestné uznanie za dlhoročnú aktívnu spoluprácu s Institutem pro kriminologii
a sociální prevenci Praha, ČR a za významný prínos k rozvoju odboru kriminológia
(2010)

prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc.
-

certifikát o úspešnom ukončení riešenia projektu „Dokazovanie v trestnom konaní“
a dosiahnutí vynikajúcich výsledkov, udelila Vedecká grantová agentúra Ministerstva
školstva SR (2009)

doc. JUDr. Radoslav Procházka, PhD., mim. prof.
-

cena Literárneho fondu - „Prémia za výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo“ v
kategórii spoločenské vedy, II. miesto za dielo „Mission accomplished: on founding
constitutional adjudication in Central Europe“ (2009)

JUDr. Zuzana Adamová, PhD.
-

certifikát za absolvovanie letnej školy Svetovej organizácie duševného vlastníctva
(WIPO) v Chorvátsku (2011)

-

certifikát za absolvovanie kurzu Teaching and Learning in Higher Education (školenie
rozvoja pedagogických kompetencií, 2011)

JUDr. Tomáš Strémy, PhD.
-

čestné uznanie za dlhoročnú aktívnu spoluprácu s Institutem pro kriminologii
a sociální prevenci Praha, ČR a za významný prínos k rozvoju odboru kriminológia
(2010)

JUDr. Milan Jančo, PhD.
-

1. miesto v rámci 8. ročníka publikačnej súťaže periodika „Bulletin slovenskej
advokácie“ (2009)

JUDr. Miloš Deset, PhD.
-

3. miesto v rámci 8. ročníka publikačnej súťaže periodika „Bulletin slovenskej
advokácie“ (2009)

Mgr. Lukáš Opett
- 1. miesto v rámci 10. ročníka publikačnej súťaže periodika „Bulletin slovenskej
advokácie“ (2011)

