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Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave 

Zoznam študentov, ktorí dosiahli v akademickom roku 
2017/2018 

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 
 
 

Dominik Drdúl, 2. ročník, denné bakalárske 
štúdium 

Víťaz súťaže Študentská osobnosť Slovenska za 
akademický rok 2016/2017 v sekcii „Právo“ 

Bc.   Oliver   Seifert, 2. ročník, denné magisterské 
štúdium 

1. miesto na XI. vedeckej študentskej konferencii 
v sekcii Medzinárodné právo, ktorá sa konala 
dňa 6. 3. 2018 na Právnickej fakulte Trnavskej 
univerzity v Trnave. Téma práce: Zákaz 
jadrových zbraní a problematika jeho 
vynútiteľnosti 

Bc. Lucia Hrdličková, 2. ročník, denné magisterské 
štúdium 

1. miesto na XI. vedeckej študentskej konferencii 
v sekcii Trestné právo, ktorá sa konala dňa 6. 3. 
2018 na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity 
v Trnave. Téma práce: Zadržanie a vybrané 
problémy jeho využívania v praxi 

Bc. František Kavulák, 2. ročník, denné 
magisterské štúdium 

1. miesto na XI. vedeckej študentskej konferencii 
v sekcii Občianske, obchodné a pracovné právo, 
ktorá sa konala dňa 6. 3. 2018 na Právnickej 
fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Téma 
práce: Nakladanie s ľudskými pozostatkami 
a ostatkami 

Bc. Michal Tomin, 3. ročník, denné bakalárske 
štúdium 

1. miesto na XI. vedeckej študentskej konferencii 
v sekcii Ústavné právo, teória práva a právne 
dejiny, ktorá sa konala dňa 6. 3. 2018 na 
Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. 
Téma práce: Právna analýza správnosti nálezu 
Ústavného súdu SR vo veci Mečiarových 
amnestií 

Dominik Drdúl, 2. ročník, denné bakalárske 
štúdium 

2. miesto na XI. vedeckej študentskej konferencii 
v sekcii Medzinárodné právo, ktorá sa konala 
dňa 6. 3. 2018 na Právnickej fakulte Trnavskej 
univerzity v Trnave. Téma práce: Ochrana práv 
osôb so zdravotným postihnutím 

Bc. Maroš Čelár, 2. ročník, denné magisterské 
štúdium 

2. miesto na XI. vedeckej študentskej konferencii 
v sekcii Trestné právo, ktorá sa konala dňa 6. 3. 
2018 na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity 
v Trnave. Téma práce: (Ne)zákonnosť a 
(ne)prípustnosť dôkazov v trestnom konaní 
z pohľadu aplikačnej praxe 

Bc. Lucia Smiteková, 2. ročník, denné magisterské 
štúdium 

2. miesto na XI. vedeckej študentskej konferencii 
v sekcii Občianske, obchodné a pracovné právo, 
ktorá sa konala dňa 6. 3. 2018 na Právnickej 
fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Téma 
práce: Absencia dňa splatnosti alebo spôsobu 
jeho určenia v občianskoprávnych zmluvách  
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Marek Prudovič, 3. ročník, externé bakalárske 
štúdium 

2. miesto na XI. vedeckej študentskej 
konferencii v sekcii Ústavné právo, teória 
práva a právne dejiny, ktorá sa konala dňa 6. 
3. 2018 na Právnickej fakulte Trnavskej 
univerzity v Trnave. Téma práce: Rímsky 
senát v období republiky a jeho vplyv na 
ústavu USA 

Mária Alena Hasáková, 3. ročník, denné 
bakalárske štúdium 

- 3. miesto na XI. vedeckej študentskej 
konferencii v sekcii Medzinárodné právo, ktorá 
sa konala dňa 6. 3. 2018 na Právnickej fakulte 
Trnavskej univerzity v Trnave. Téma práce: 
Minské dohody 
- aktívna účasť na Letnej škole 
medzinárodného práva 2018, ktorú 
zorganizovala v dňoch 9. - 13. 7. 2018 
Spoločnosť pre medzinárodné právo 
v spolupráci s Univerzitou Komenského 
v Bratislave a ELSA Slovakia 
- aktívna účasť na vojenskom cvičení IUS in 
Belo – Camp Peira 2018 v dňoch 12. – 14. 10. 
2018 v Českej republike, ktoré zorganizovala 
Armáda ČR v spolupráci s Karlovou 
univerzitou v Prahe, Palackého univerzitou 
v Olomouci a Českým červeným krížom 

Bc. Filip Korček, 2. ročník, denné magisterské 
štúdium 

3. miesto na XI. vedeckej študentskej 
konferencii v sekcii Trestné právo, ktorá sa 
konala dňa 6. 3. 2018 na Právnickej fakulte 
Trnavskej univerzity v Trnave. Téma práce: 
Porovnanie slovenskej a českej právnej 
úpravy trestnej zodpovednosti právnických 
osôb 

Bc. Veronika Svoreňová, 3. ročník, denné 
bakalárske štúdium 

3. miesto na XI. vedeckej študentskej 
konferencii v sekcii Ústavné právo, teória 
práva a právne dejiny, ktorá sa konala dňa 6. 
3. 2018 na Právnickej fakulte Trnavskej 
univerzity v Trnave. Téma práce: Sexuálne 
trestné činy vo svetle právnej histórie na 
Slovensku 

Lukáš Mlynár, 1. ročník, denné bakalárske 
štúdium 

1. miesto vo fakultnom kole súťaže 
Simulovaný súdny spor z Rímskeho práva, 
ktoré sa konalo dňa 11. 4. 2018 a  za  3. 
miesto v česko-slovenskom kole tejto súťaže, 
ktoré sa konalo dňa 24. apríla 2018 v Banskej 
Bystrici 

Terézia Knorová, 1. ročník, denné bakalárske 
štúdium 

1. miesto vo fakultnom kole súťaže 
Simulovaný súdny spor z Rímskeho práva, 
ktoré sa konalo dňa 11. 4. 2018 a  za  3. 
miesto v česko-slovenskom kole tejto súťaže, 
ktoré sa konalo dňa 24. apríla 2018 v Banskej 
Bystrici 

Tomáš Široký, 1. ročník,  denné bakalárske 
štúdium 

1. miesto vo fakultnom kole súťaže 
Simulovaný súdny spor z Rímskeho práva, 
ktoré sa konalo dňa 11. 4. 2018 a  za  3. 
miesto v česko-slovenskom kole tejto súťaže, 
ktoré sa konalo dňa 24. apríla 2018 v Banskej 
Bystrici 

Bc. Tomáš Dilong, 3. ročník, denné bakalárske 
štúdium 

1. miesto v súťaži Technológie a budúcnosť – 
E-volúcia advokátov, ktorú zorganizovala 
Slovenská advokátska komora. Téma práce: 
Nový šatník advokácie 
1. miesto v súťaži Aký by mal byť sudca 
ústavného súdu?, ktorú zorganizovala 
organizácia Via Juris. Názov práce: 
O cukrárovi a deviatich superhrdinoch 
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Bc. Nikola Balážiková, 2. ročník, denné 
magisterské štúdium 

Získala ocenenie dekanky fakulty za 
vynikajúcu diplomovú prácu na tému: Kultúrna 
kriminológia – osobitosti teoretického 
a metodologického prístupu k zločinu 

Bc. Karolína Búranová, 2. ročník, denné 
magisterské štúdium 

Získala ocenenie dekanky fakulty za 
vynikajúcu diplomovú prácu na tému: 
Teoretické a praktické problémy vydávania 
a odovzdávania osôb v trestnom konaní 

Bc. Patrik Dekan, 2. ročník, denné magisterské 
štúdium 

Získal ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu 
diplomovú prácu na tému: Úpadkové trestné 
činy v Slovenskej republike 

Bc. Lucia Hrdličková, 2. ročník, denné 
magisterské štúdium 

Získala ocenenie dekanky fakulty za 
vynikajúcu diplomovú prácu na tému: 
Zadržanie a väzba ako prostriedky zaisťovania 
osôb v trestnom konaní a vybrané problémy 
ich využívania v praxi 

Bc. Mária Ištoková, 2. ročník, denné magisterské 
štúdium 

Získala ocenenie dekanky fakulty za 
vynikajúcu diplomovú prácu na tému: Trestné 
činy proti mieru a ľudskosti – analýza 
judikatúry 

Bc. Mária Kasalová, 2. ročník, denné 
magisterské štúdium 

Získala ocenenie dekanky fakulty za 
vynikajúcu diplomovú prácu na tému: 
Medzinárodné únosy detí 

Bc. František Kavulák, 2. ročník, denné 
magisterské štúdium 

Získal ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu 
diplomovú prácu na tému: Právny status tela 
post mortem, právny status potrateného plodu 
a oddelených častí tela 

Bc. Michaela Kováčiková, 2. ročník, externé 
magisterské štúdium 

Získala ocenenie dekanky fakulty za 
vynikajúcu diplomovú prácu na tému: Ochrana 
životného prostredia prostriedkami trestného 
práva 

Bc. Ivana Majerová, 2. ročník, denné magisterské 
štúdium 

Získala ocenenie dekanky fakulty za 
vynikajúcu diplomovú prácu na tému: Online 
riešenie sporov so spotrebiteľom 

Bc. Lucia Smiteková, 2. ročník, denné 
magisterské štúdium 

Získala ocenenie dekanky fakulty za 
vynikajúcu diplomovú prácu na tému: Vybrané 
právne inštitúty v konkurze fyzických osôb 

Bc. Martina Stančíková, 2. ročník, denné 
magisterské štúdium 

Získala ocenenie dekanky fakulty za 
vynikajúcu diplomovú prácu na tému: Právo 
rodiča na styk s dieťaťom v teórii a v praxi 

Bc. Michal Uhelský, 2. ročník, denné magisterské 
štúdium 

Získal ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu 
diplomovú prácu na tému: Ochrana 
spotrebiteľa v kontexte spotrebiteľských zmlúv 
v slovenskom a nemeckom práve 

Bc. Martina Vavreková, 2. ročník, denné 
magisterské štúdium 

Získala ocenenie dekanky fakulty za 
vynikajúcu diplomovú prácu na tému: Tzv. 
Cochemský model súdneho konania a jeho 
možná implementácia v podmienkach 
slovenského právneho prostredia 

Mária Michaela Jašková, 3. ročník, denné 
bakalárske štúdium 

Získala ocenenie dekanky fakulty za 
vynikajúcu bakalársku prácu na tému: 
Štruktúra súdov a ich kompetencie v Latinskej 
cirkvi 

Kristína Chovančíková, 3. ročník, denné 
bakalárske štúdium 

Získala ocenenie dekanky fakulty za 
vynikajúcu bakalársku prácu na tému: 
Prieťahy v súdnom konaní 

Adam Krajáč, 3. ročník, denné bakalárske 
štúdium 

Získal ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu 
bakalársku prácu na tému: Vzťah práva a 
morálky 
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Petronela Rybová, 3. ročník, denné bakalárske 
štúdium 

Získala ocenenie dekanky fakulty za 
vynikajúcu bakalársku prácu na tému: Vybrané 
aspekty rozhodovania o žiadostiach 
o medzinárodnú ochranu v Slovenskej 
republike 

Tomáš Šípoš, 3. ročník, denné bakalárske 
štúdium 

Získal ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu 
bakalársku prácu na tému: Aktuálne ústavné 
problémy výkonu slobody podnikania v 
energetike 

Dagmara Tóthová, 3. ročník, denné bakalárske 
štúdium 

Získala ocenenie dekanky fakulty za 
vynikajúcu bakalársku prácu na tému: 
Porovnanie občianskych združení a spolkov 
podľa právnej úpravy v SR a ČR 

Juraj Valentovič, 3. ročník, denné bakalárske 
štúdium 

Získal ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu 
bakalársku prácu na tému: Pirátstvo a jeho 
postihovanie podľa medzinárodného práva 

Adrián Gajarský, 3. ročník, denné bakalárske 
štúdium 

Získal ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu 
bakalársku prácu na tému: Politický režim na 
Slovensku v rokoch 1939 – 1945 a jeho 
právno-historická analýza 

Marek Prudovič, 3. ročník, externé bakalárske 
štúdium 

Získal ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu 
bakalársku prácu na tému: Rímski magistráti 
v období republiky 

Bc. Maroš Čelár, 2. ročník, denné magisterské 
štúdium 

Aktívna účasť v súťaži Mezifakultní právnický 
debatní turnaj, ktorá sa uskutočnila dňa 21. 4. 
2017 na Masarykovej univerzite v Brne 

Barbara Bartovičová, 2. ročník, denné bakalárske 
štúdium 

Aktívna účasť v plaveckých disciplínach na 
Svetovej letnej univerziáde, ktorá sa konala 
v júni 2017 v thajskom Taipei 
1. miesto na Akademických majstrovstvách 
SR 2018 v plávaní 

Viktor Valo, 1. ročník, denné bakalárske štúdium 2. miesto na univerzitnej súťaži Fejtón 2018 

Juraj Valentovič, 3. ročník, denné bakalárske 
štúdium 

Aktívna účasť na 4th Winter ELSA Law School 
in Sports Law, ktorá sa uskutočnila v dňoch 
11. – 18. 2. 2018 na Univerzite v Innsbrucku 

Bc. Michal Tomin, 3. ročník, denné bakalárske 
štúdium 

- Aktívna účasť na Letnej škole 
medzinárodného práva 2018, ktorú 
zorganizovala v dňoch 9. - 13. 7. 2018 
Spoločnosť pre medzinárodné právo 
v spolupráci s Univerzitou Komenského 
v Bratislave a ELSA Slovakia 
 - Absolvovanie workshopu Ochrana 
spotrebiteľa na finančnom trhu, ktorý sa konal 
dňa 26. 10. 2018 pod záštitou NBS a katedry 
občianskeho a obchodného práva Právnickej 
fakulty Trnavskej univerzity v Trnave 

Matej Andrejkovič, 3. ročník, denné bakalárske 
štúdium 

1. miesto v plávaní mužov na Športovom dni 
Trnavskej univerzity v Trnave 

Veronika Tomanová, 2. ročník, denné bakalárske 
štúdium 

2. miesto v plávaní žien na Športovom dni 
Trnavskej univerzity v Trnave 

Jakub Krakovský, 2. ročník, denné bakalárske 
štúdium 

3. miesto v behu mužov na Športovom dni 
Trnavskej univerzity v Trnave 

Frederik Juhás, 2.ročník, denné bc. štúdium 
Martin Tomko, 3.ročník, denné bc. štúdium 
Tomáš Bališ, 2.ročník, denné bc. štúdium 
Štefan Gašparovič, 2.ročník, denné bc. štúdium 

3. miesto vo futbale na Športovom dni 
Trnavskej univerzity v Trnave 
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Bc. Mário Šimončík, 1. ročník, denné 
magisterské štúdium 

3. miesto v trojboji na 30. moskovských 
študentských športových hrách, ktoré 
absolvoval v rámci jeho štúdia na Inštitúte 
medzinárodných vzťahov v Moskve 

Bc. Timotej Šulek, 1. ročník, denné magisterské 
štúdium 

Aktívna účasť na Jesennej škole práva 
Rovnoprávnosť v rôznorodej Európe, ktorá sa 
konala v dňoch 13. – 21. novembra 2017 na 
Ústave štátu a práva SAV 

Bc. Evelyn Tomová, 2. ročník, denné 
magisterské štúdium 

Aktívna činnosť v rámci združenia Mapenzi 
Nové Zámky, ktoré poskytuje pomoc sociálne 
slabším rodinám, ľuďom v núdzi, krízovým 
centrám a deťom v detských domovoch 

 
 
 
 

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. 

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). 
 

Bc. Janiš Ivan, 2. ročník DŠMgr.. 

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. 
 

Dominik Drdúl, 1. ročník DŠBc. 

- 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. 
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Bc. Lukáčiková Petra, 2. ročník DŠMgr.  

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 

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

2. miesto v národnom kole súťaže študentov 
právnických fakúlt  Simulované rozhodcovské 
konanie 2016, ktoré sa konalo dňa 30. 6. 2016 
 

Bc. Slamka Michal, 1. ročník DŠMgr. 

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.  
 
 

Hasáková Mária Alena, 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.  
 

Bc. Adamička Martin, 1. ročník DŠMgr. 
Bc. Piešťanský Martin, 1. ročník DŠMgr. 
Bc. Uhelský Michal, 1. ročník DŠMgr. 

3. miesto na celoslovenskom finále súťaže 
Simulovaný trestný proces, ktoré sa konalo na 
Právnickej fakulte Trnavskej univerziy v Trnave 
dňa 21. marca 2017 
 

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. 

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

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. 

3. miesto vo volejbalovom turnaji, ktorý sa konal 
v rámci Športových dní Trnavskej univerzity 
v Trnave dňa 24. novembra 2016 

Chammout Dominik, 1. ročník DŠBc. 
Piecka Radoslav, 1. ročník DŠBc. 
Považan Marek, 1. ročník DŠBc. 
Stranovský Marko, 1. ročník DŠBc. 

1. miesto vo fakultnom kole súťaže Rímsko-
právny mootcourt, ktoré sa konalo dňa 5. apríla 
2017 na pôde Právnickej fakulty Trnavskej 
univerzity v Trnave 
 

Trokšiarová Ivana, 2. ročník DŠBc. 

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 
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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. 

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 
Získal ocenenie za vynikajúcu diplomovú prácu 
na tému: Východiská a vzťahy židovského 
a islamského práva. 

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

 
 
 
 

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 

Bc. Dominika Kučerová, 2. roč. DŠMgr. 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. 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 
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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 

Bc. Barbora Rafajdusová, 2. roč. DŠMgr. 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 

Bc. Monika Martišková, 2. roč. DŠMgr. a Bc. 
Dominik Fabian, 1. roč. DŠMgr. 

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 

Oliver Seifert, 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  

Bc. Marián Mészáros, 1. roč. DŠMgr. 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 

Bc. Filip Faragó, 1. roč. DŠMgr. 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 

Bc. Michaela Vieriková, 1. roč. DŠMgr. 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,  

Bc. Michaela Vieriková, 1. roč. DŠMgr. Za 1. miesto vo fakultnom kole súťaže 
Simulované rozhodcovské konanie 2016, ktoré 
sa konalo dňa 12. 5. 2016 

Bc. Mária Mikulašková, 1. roč. DŠMgr. Za 1. miesto vo fakultnom kole súťaže 
Simulované rozhodcovské konanie 2016, ktoré 
sa konalo dňa 12. 5. 2016 

Michal Slamka, 3. roč. DŠBc. 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 

Katarína Lörinczová, 3. roč. DŠBc. Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu 
bakalársku prácu. Téma práce: Demokracia 
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v klasických Aténach 
Dominika Naďová, 3. roč. DŠBc. Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu 

bakalársku prácu. Téma práce: Chápanie 
právneho štátu v Indii 

Dominika Uhlíková, 3. roč. DŠBc. Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu 
bakalársku prácu. Téma práce: Demokracia 
a vnútorné usporiadanie združenia 

Daniela Macášková, 3. roč. DŠBc. Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu 
bakalársku prácu. Téma práce: Právo slobodne 
sa združovať v rozhodovacej praxi súdov 

Lucia Ladecká, 3. roč. DŠBc. Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu 
bakalársku prácu. Téma práce: Interpretácia 
a aplikácia prameňov ústavného práva 

Rebeka Košarišťanová, 3. roč. DŠBc. Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu 
bakalársku prácu. Téma práce: Pracovné 
a sociálne zákonodarstvo obdobia socializmu 

Martin Špacír, 3. roč. DŠBc. Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu 
bakalársku prácu. Téma práce:  Ideologické a 
právne aspekty ústavy I. Slovenskej republiky 

Marek Kocúrek, 3. roč. DŠBc. Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu 
bakalársku prácu. Téma práce: Konfesné 
zákonodarstvo obdobia kultúrneho boja v 
Nemecku 

Bc. Dominika Kardošová, 2. roč. DŠMgr. Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu 
diplomovú prácu. Téma práce: Autonómia vôle 
a zákaz diskriminácie v zmluvyných vzťahoch 

Bc. Denis Lenčéš, 2. roč. DŠMgr. Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu 
diplomovú prácu. Téma práce: Záväzkové vzťahy 
v medzinárodnom obchode 

Bc. Tomáš Budinský, 2. roč. DŠMgr. Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu 
diplomovú prácu: Téma práce: Voľba práva 
v medzinárodnom práve súkromnom  

Bc. Soňa Staňová, 2. roč. DŠMgr. Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu 
diplomovú prácu: Téma práce: Zmluva o tichom 
spoločenstve 

Matej Andrejkovič, 1. roč. DŠBc. Za aktívnu účasť a pomoc pri oprave Plaveckého 
hradu 

Dominik Fabian, 1. roč. DŠMgr. Za aktívnu účasť a pomoc pri oprave Plaveckého 
hradu

Jakub Hanesch, 1. roč. DŠBc. Za aktívnu účasť a pomoc pri oprave Plaveckého 
hradu

Lukáš Hradiský, 1. roč. DŠBc. Za aktívnu účasť a pomoc pri oprave Plaveckého 
hradu

Patrícia Ignácová, 1. roč. DŠMgr. Za aktívnu účasť a pomoc pri oprave Plaveckého 
hradu

Monika Jamrichová, 1. roč. DŠMgr. Za aktívnu účasť a pomoc pri oprave Plaveckého 
hradu

Natália Jančovičová, 1. roč. DŠMgr. Za aktívnu účasť a pomoc pri oprave Plaveckého 
hradu

Veronika Jankovičová, 1. roč. DŠMgr. Za aktívnu účasť a pomoc pri oprave Plaveckého 
hradu

Martina Jobbová, 1. roč. DŠMgr. Za aktívnu účasť a pomoc pri oprave Plaveckého 
hradu

Natália Juríková, 1. roč. DŠMgr. Za aktívnu účasť a pomoc pri oprave Plaveckého 
hradu

Filip Jurovatý, 1. roč. DŠMgr. Za aktívnu účasť a pomoc pri oprave Plaveckého 
hradu

Barbora Kollárová, 1. roč. DŠMgr. Za aktívnu účasť a pomoc pri oprave Plaveckého 
hradu

Michaela Košíková, 1. roč. DŠMgr. Za aktívnu účasť a pomoc pri oprave Plaveckého 
hradu

Petra Lukáčiková, 1. roč. DŠMgr. Za aktívnu účasť a pomoc pri oprave Plaveckého 
hradu

Erik Macek, 1. roč. DŠMgr. Za aktívnu účasť a pomoc pri oprave Plaveckého 
hradu
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Alan Majtán, 1. roč. DŠMgr. Za aktívnu účasť a pomoc pri oprave Plaveckého 
hradu

Ivana Majtániková, 1. roč. DŠMgr. Za aktívnu účasť a pomoc pri oprave Plaveckého 
hradu

Miroslav Maťaš, 1. roč. DŠMgr. Za aktívnu účasť a pomoc pri oprave Plaveckého 
hradu 

Peter Mihálka, 1. roč. DŠMgr. Za aktívnu účasť a pomoc pri oprave Plaveckého 
hradu

Mária Mikulašková, 1. roč. DŠMgr,  Za aktívnu účasť a pomoc pri oprave Plaveckého 
hradu

Tomáš Nadzam, 1. roč. DŠMgr. Za aktívnu účasť a pomoc pri oprave Plaveckého 
hradu

Mojmír Štefanec, 1. roč. DŠBc. Za aktívnu účasť a pomoc pri oprave Plaveckého 
hradu

Maroš Štrbáň, 1. roč. DŠBc. Za aktívnu účasť a pomoc pri oprave Plaveckého 
hradu

Lukáš Šutý, 1. roč. DŠBc. Za aktívnu účasť a pomoc pri oprave Plaveckého 
hradu

Pavol Švelka, 1. roč. DŠBc. Za aktívnu účasť a pomoc pri oprave Plaveckého 
hradu

Martin Tomko, 1. roč. DŠBc. Za aktívnu účasť a pomoc pri oprave Plaveckého 
hradu

Ľubomír Toráč, 1. roč. DŠBc. Za aktívnu účasť a pomoc pri oprave Plaveckého 
hradu

Dagmara Tóthová, 1. roč. DŠBc. Za aktívnu účasť a pomoc pri oprave Plaveckého 
hradu

Ivana Trokšiarová, 1. roč. DŠBc. 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 

Lucia Váryová, 1. roč. DŠMgr. Za aktívnu účasť a pomoc pri oprave Plaveckého 
hradu

Michaela Vieriková, 1. roč. DŠMgr. Za aktívnu účasť a pomoc pri oprave Plaveckého 
hradu

Lenka Vrábľová, 1. roč. DŠMgr. Za aktívnu účasť a pomoc pri oprave Plaveckého 
hradu 
za aktívne pôsobenie vo výkonnej rade 
organizácie ELSA vo funkcii viceprezidentky pre 
semináre a konferencie

Erik Zliechovský, 1. roč. DŠBc. Za aktívnu účasť a pomoc pri oprave Plaveckého 
hradu

Šimon Žiak, 1. roč. DŠBc. Za aktívnu účasť a pomoc pri oprave Plaveckého 
hradu

Katarína Galajdová, 1. roč. DŠMgr. Za pôsobenie vo funkcii styčného dôstojníka na 
MZV a EZ SR počas predsedania SR v Rade 
Európskej únie 

Michal Uhelský, 3. roč. DŠBc. Za pôsobenie vo funkcii styčného dôstojníka na 
MZV a EZ SR počas predsedania SR v Rade 
Európskej únie 

Marek Noga, 1. roč. DŠMgr. Za pôsobenie vo funkcii styčného dôstojníka na 
MZV a EZ SR počas predsedania SR v Rade 
Európskej únie 

Ivan Janiš, 2. roč. DŠMgr. Za pôsobenie vo funkcii styčného dôstojníka na 
MZV a EZ SR počas predsedania SR v Rade 
Európskej únie 

Katarína Močková, 2. roč. DŠBc. Za pôsobenie vo funkcii styčného dôstojníka na 
MZV a EZ SR počas predsedania SR v Rade 
Európskej únie 

Barbora Medveďová, 2. roč. DŠBc. Za pôsobenie vo funkcii styčného dôstojníka na 
MZV a EZ SR počas predsedania SR v Rade 
Európskej únie 
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Juraj Valentovič, 1. roč. DŠBc. Za 1. miesto vo fakultnom kole súťaže Rímsky 
simulovaný súdny spor 2016 

Frederik Šiška, 1. roč. DŠBc. 
 

Za 1. miesto vo fakultnom kole súťaže Rímsky 
simulovaný súdny spor 2016 

Erik Zliechovský, 1. roč. DŠBc. Za 1. miesto vo fakultnom kole súťaže Rímsky 
simulovaný súdny spor 2016 

Ľuboš Gazdík, 1. roč. DŠBc. Za 2. miesto vo fakultnom kole súťaže Rímsky 
simulovaný súdny spor 2016 

Bc. Petra Lukáčiková, 1. roč. DŠMgr. Za 2. miesto vo fakultnom kole súťaže 
Simulované rozhodcovské konanie 2016 a za 
účasť na celoslovenskom finále tejto súťaže 

Bc. Juraj Marček, 1. roč. DŠMgr. 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 

Bc. Marián Mészáros, 1. roč. DŠMgr. 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 

Zuzana Podstrelená, 1. roč. DŠMgr. Za účasť na medzinárodnom simulovanom 
súdnom spore z azylového práva 

Katarína Galajdová, 1. roč. DŠMgr. Za účasť na medzinárodnom simulovanom 
súdnom spore z azylového práva 

Bc. Petra Lukáčiková, 1. roč. DŠMgr. -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  

Mário Šimončík, 2. roč. DŠBc. 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 

Peter Gombala, 2. roč. DŠBc. 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  

Bc. Marián Mészáros, 1. roč. DŠMgr. - 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  

Bc. Juraj Marček, 1. roč. DŠMgr. - 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  

Bc. Monika Martišková, 2. roč. DŠMgr. 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. 
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novembra 2015 a za viacročnú prácu 
šéfredaktorky časopisu Corpus Delicti 

Bc.Pavlína Čapkovičová, 1. roč. DŠMgr. 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  

Bc. Korina Hirjaková, 1. roč. DŠMgr. 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 

Bc. Matej Oslacký, 1. roč. DŠMgr. 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 

Bc. Katarína Kuklová, 2. roč. DŠMgr. 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 

Bc. Dominik Fabian, 1. roč. DŠMgr. 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 

Bc. Filip Jurovatý, 1. roč. DŠMgr. 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 

Milan Javorek, 2. roč. DŠBc. 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  

Andrej Kováč, 2. roč. DŠMgr. 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 

Samuel Valluš, 2. roč. DŠBc. za druhé miesto vo futbalovom turnaji o pohár 
dekanky Právnickej fakulty 

Andrej Bebjak, 2. roč. DŠBc. za druhé miesto vo futbalovom turnaji o pohár 
dekanky Právnickej fakulty 

Jaroslav Hanko, 2. roč. DŠBc. za druhé miesto vo futbalovom turnaji o pohár 
dekanky Právnickej fakulty 

Róbert Ujčík, 2. roč. DŠBc. za tretie miesto vo futbalovom turnaji o pohár 
dekanky Právnickej fakulty 

Dávid Molnár, 2. roč. DŠBc. za tretie miesto vo futbalovom turnaji o pohár 
dekanky Právnickej fakulty 

Bc. Frederik Ravas, 2. roč. DŠMgr. za tretie miesto vo futbalovom turnaji o pohár 
dekanky Právnickej fakulty 

Matej Andrejkovič, 1. roč. DŠBc. za tretie miesto vo futbalovom turnaji o pohár 
dekanky Právnickej fakulty 

Dominika Neupauerová, 2. roč. DŠBc. 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  



Katarína Močková,  2. roč. DŠBc.  za aktívny prístup pri organizovaní viacerých 
odborných prednášok  a diskusií na pôde 
fakulty ako aj pri organizovaní futbalového 
turnaja o pohár dekanky    

Petra Medňanská, 2. roč. DŠBc.  za aktívny prístup pri organizovaní viacerých 
odborných prednášok  a diskusií  na pôde 
fakulty ako aj pri organizovaní futbalového 
turnaja o pohár dekanky   

Bc. Karolína Kabátová Za aktívny výkon činností v rámci Rady pre 
kvalitu, za aktívny prístup pri spracovaní 
samohodnotiacej správy podľa modelu CAF  
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