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Za článok „Postavenie pozemkového spoločenstva  v súdnom konaní“ získal 1. miesto v 
publikačnej súťaži Bulletinu slovenskej advokácie  za  rok  2019.  Zároveň  za  články  
„Formulácia  petitu  žaloby  v  konaniach o určenie, že vec patrí do dedičstva“ a 
„(Ne)spočívanie premlčacej lehoty v prípade, ak žalobca uplatnil svoje právo na 
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