
  
  
  

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  

Lenka Vráblová, 1. roč. DŠMgr.  Za úspešné absolvovanie Letnej školy medzinárodného 
práva, konanej v dňoch 6. -10. júla 2015 na Univerzite 
Komenského v Bratislave  

Bc. Renáta Králiková, 1. roč. DŠMgr.  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  

Bc. Ľuboš Feledík, 1. roč. DŠMgr.  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  

Bc. Norbert Halas, 1. roč. DŠMgr.  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  

Katarína Močková,  1. roč. DŠBc.  Za 1. miesto vo fakultnom kole súťaže Rímsky súdny spor 
2015  

Petra Medňanská, 1. roč. DŠBc.  Za 1. miesto vo fakultnom kole súťaže Rímsky súdny spor 
2015  

Dominika Neupauerová, 1. roč. DŠBc.  Za 1. miesto vo fakultnom kole súťaže Rímsky súdny spor 
2015  

Bc. Michaela Vavrdová, 2. roč. DŠMgr. 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  

Michal Autrata, 3. roč. DŠBc.  Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu bakalársku 
prácu. Téma práce: Zásada aut dedere aut judicare v 
medzinárodnom   

Dominik Fabian, 3. roč. DŠBc.  Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu bakalársku prácu. 
Téma práce: Test proporcionality v judikatúre Ústavného 
súdu Slovenskej republiky  

Filip Jurovatý, 3. roč. DŠBc.  Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu bakalársku prácu. 
Téma práce: Právny charakter a dôsledky Trianonskej 
mierovej zmluvy zo 4. júna 1920  

Michaela Lencsesová, 3. roč. DŠBc.  Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu bakalársku prácu. 
Téma práce: Analógia v správnom práve  

Ivan Lomaka, 3. roč. DŠBc.  Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu bakalársku prácu. 
Téma práce: Autonómia Slovenskej krajiny a autonómia  
Podkarpatskej Rusi – politické a právne aspekty  

Marek Majerčík, 3. roč. DŠBc.  Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu bakalársku prácu. 
Téma práce: Právna úprava a fungovanie menovej únie v EÚ 

Juraj Marček, 3. roč. DŠBc.  Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu bakalársku prácu.  
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Téma práce: Doktrína unikátneho zariadenia a jej využitie 
v súťažnom práve EÚ 

Marián Mészáros, 3. roč. DŠBc. Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu bakalársku prácu. 
Téma práce: Teórie spravodlivej vojny 

Roman Oršula, 3. roč. DŠBc. Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu bakalársku prácu. 
Téma práce: Konanie o porušení zmluvy 

Zuzana Podstrelená, 3. roč. DŠBc. Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu bakalársku prácu. 
Téma práce: Zvrchovaný rád maltézskych rytierov ako 
subjekt medzinárodného práva sui generis 

Lenka Vráblová, 3. roč. DŠBc. Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu bakalársku prácu. 
Téma práce: Ozbrojená ochrana základných ľudských práv 

Bc. Martin Hýll, 2. roč. DŠMgr. Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu diplomovú prácu. 
Téma práce: Druhy náhradnej starostlivosti 

Bc. Peter Blaho, 2. roč. DŠMgr. Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu diplomovú prácu. 
Téma práce: Všeobecná časť záväzkového práva v novom 
českom OZ ako zdroj inšpirácie pre slovenské občianske 
právo? 

Bc. Silvia Zemánková, 2. roč. DŠMgr. Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu diplomovú prácu. 
Téma práce: Zánik nájmu bytu 

Andrej Gáfrik, 2. roč. DŠBc. Výherca súťaže o vytvorenie najlepšieho propagačného 
videoklipu na tému: Prečo ísť študovať na Právnickú fakultu 
Trnavskej univerzity? 

Barbora Rafajdusová, 3. roč. DŠBc. Tretie miesto vo fotografickej súťaži LET (O), ktorú vyhlásila 
redacia časopisu Universitas Tyrnaviensis 

Bc. Katarína Kuklová, 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 

Bc. Denisa Hamranová, 2. roč. DŠMgr. 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 

Bc. Sebastián Petic, 1. roč. DŠMgr. 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 

Petra Lukáčiková, 3. roč. DŠBc. 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 

Bc. Jozef Greguš, 2. roč. DŠMgr. 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 

Bc. Jozef Greguš, 2. roč. DŠMgr. 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 

Bc. Veronika Bedejová, 1. roč. DŠMgr. 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 

Bc. Monika Martišková, 1. roč. DŠMgr. 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. 
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Bc. Jakub Hošo, 2. roč. DŠMgr. 
Aktívna účasť na stáži na Veľvyslanectve Slovenskej 
republiky v Aténach v období od 1. 9. 2014 do 1. 10. 2014 

Bc. Jakub Cvejkuš, 2. roč. DŠMgr. 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 

Bc. Jozef Greguš, 2. roč. DŠMgr. 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 

Bc. Richard Sanák, 2. roč. DŠMgr. 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 

Bc. Daniela Hlobiková, 2. roč. DŠMgr. 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 

Bc. Adam Keseg, 1. roč. DŠMgr. 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 

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.  

Monika Rafajová, 3. roč. DŠBc. 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.  

Bc. Jakub Cvejkuš, 2. roč. DŠMgr. Za účasť na letnej škole International Environment and 
European Integration, ktorú organizovala Univerzita v Rijeke 
v dňoch 30. 6. – 12. 7. 2014 

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 

Bc. Daniel Arbet, 2. roč. DŠMgr. 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 
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Bc. Michaela Dojčinovičová, 2. roč. 
DŠMgr. 

Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu diplomovú prácu. 
Téma práce: Výkon doživotného trestu odňatia slobody – 
katedra trestného práva a kriminológie 

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 

Bc. Božena Nenovská, 2. roč. DŠMgr. 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 

Bc. Martin Samec, 2. roč. DŠMgr. Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu diplomovú prácu. 
Téma práce: Počítačová kriminalita v informačnej spoločnosti 
– Ústav práva duševného vlastníctva 

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

Bc. Marek Tomášik, 2. roč. DŠMgr. Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu diplomovú prácu. 
Téma práce: Právomoc justičných orgánov členských štátov 
EÚ v manželských veciach – katedra medzinárodného 
a európskeho práva 

Bc. Tomáš Volek, 2. roč. DŠMgr. 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  

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

Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu diplomovú prácu. 
Téma práce: Štruktúra trestnoprávnej normy, jej výklad 
a analógia – katedra trestného práva a kriminológie 

Bc. Alena Krajčovičová, 2. roč. EŠMgr. 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 

Bc. Zuzana Kliská, 2. roč. EŠMgr. 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 

Tatiana Ondrašinová, 3. roč. DŠBc. Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu bakalársku prácu. 
Téma práce: Medzinárodnoprávna úprava sukcesie štátov – 
katedra medzinárodného práva a európskeho práva 
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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 

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 

Mgr. Bc. Maroš Černák, 1. roč. DŠMgr. 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 

Bc. Daniel Arbet, 2. roč. DŠMgr. 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 

Bc. Martin Samec, 2. roč. DŠMgr. 
 

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 

Bc. Kristína Potomová, 2. roč. DŠMgr. 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 

Michaela Pajtinková, 3. roč. DŠBc. 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 

Bc. Veronika Sporová, 2. roč. DŠMgr. 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 

Bc. Radka Kolkusová, 2. roč. DŠMgr. 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 

Bc. Kristína Jurišová, 2. roč. DŠMgr. 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, 
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Slovenský futbalový zväz a Učená právnická spoločnosť. 
Téma práce: „Prevencia: cesta k eliminácii diváckeho 
násilia“  

Natália Kudlačíková, 2. roč. DŠBc. 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 

Petra Lukáčiková, 2. roč. DŠBc. 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 

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 

Monika Rafajová, 2. r. DŠBc. 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 

Bc. Monika Ďurčaťová 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.  

Bc. Jakub Cvejkuš, 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. 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 
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Izrael 

Bc. Klára Nemcová, 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 
„Human Rights Council“ zastupovala štát Izrael 

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. 

Bc. Katarína Kamenická, 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. 

Bc. Kristína Jurišová, 1. r. DŠ Mgr.
  

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 Oblasť, v ktorej študent dosiahol úspech 

Jozef Greguš, 3. r. DŠ Bc. 

Účastník  “Letnej školy International Environment and 
European Integration” organizovanej University of Rijeka, 
konanej v dňoch 1. – 13. júla 2013 v Chorvátsku. 

Jakub Cvejkuš, 3. r. DŠ Bc. 

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. 
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Bc. Juraj Šeliga, 2. r. DŠ Mgr.  

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. 

Bc. Tomáš Volek, 2. r. DŠ Mgr.  

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. 

Bc. Jana Kosmeľová, 1. r. DŠ Mgr. 

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. Katarína Kamenická, 1. r. DŠ Mgr. 

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 
Masarykovej univerzity v Brne dňa 10. 5. 2013.  

Mgr. Lenka Bogárová, 2. r. DŠMgr. 

Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu diplomovú prácu. 
Téma práce:  Diferenciácia výkonu väzby v Slovenskej 
republike -   Katedra trestného práva. 

 

Mgr. Dominika Dojčáková, 2. r. DŠMgr. 

Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu diplomovú prácu. 
Téma práce: Pramene medzinárodného práva súkromného -  
Katedra medzinárodného práva. 

Mgr. Daniela Hmírová,  2. r. DŠMgr. 

Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu diplomovú prácu. 
Téma práce: Harmonizácia práva obchodných spoločností v 
Európskej únii - Katedra občianskeho a obchodného práva. 

Mgr. Michal Jurovčík, 2. r. DŠMgr. 

Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu diplomovú prácu. 
Téma práce: Porovnanie zabezpečovacích inštitútov podľa 
obchodnoprávnej a občianskoprávnej úpravy - Katedra 
občianskeho a obchodného práva. 

 
Mgr. Roman Klempa, 2. r. DŠMgr. 

 
Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu diplomovú prácu. 
Téma práce: Úlohy a postavenie policajta v trestnom konaní 
- Katedra trestného práva. 

Mgr. Jana Kršková, 2. r. DŠMgr. 

Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu diplomovú prácu. 
Téma práce: Majetková kvantifikácia ujmy na živote a zdraví 
v  občianskom práve - Katedra občianskeho a obchodného 
práva. 

Mgr. Veronika Pavlovičová, 2. r. DŠMgr. 

Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu diplomovú prácu. 
Téma práce: Náhrada škody v obchodnom práve a jej 
limitácia - Katedra občianskeho a obchodného práva. 
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Mgr. Soňa Ranušová, 2. r. DŠMgr. 

Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu diplomovú prácu. 
Téma práce: Ochranné opatrenia a ich vzťah k trestom -  
Katedra trestného práva. 

Mgr. Adriana Solčanská, 2. r. DŠMgr. 

Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu diplomovú prácu. 
Téma práce:  Penitenciárne zaobchádzanie, jeho pojem 
a obsah - Katedra trestného práva. 

Mgr. Dávid Šišmič, 2. r. DŠMgr. 

Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu diplomovú prácu. 
Téma práce:  Zmena strán záväzkovoprávneho vzťahu - 
Katedra občianskeho a obchodného práva.  

Mgr. Lucia Budaiová, 3. r. EŠ Bc. 

Ocenenie dekanky fakulty za vynikajúcu bakalársku prácu. 
Téma práce:  Medzinárodnoprávna úprava výsad a imunít 
personálu konzulárneho úradu  -  Katedra medzinárodného 
práva. 

Bc. Tomáš Hubinák, 2.r. DŠ Mgr. 

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. 

Bc. Daniel Arbet, 1.r. DŠ Mgr.  

1. miesto na Šiestej vedeckej konferencii študentov 
Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty, konanej 
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.  

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 

Monika Rafajová, 1. r. DŠ Bc. 

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. 

Bc. Roman Klempa, 2. r. DŠ Mgr. 

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. 
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Bc. Marek Maslák, 1. r. DŠ Mgr. 

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. 

Bc. Ján Juran, 2. r. DŠ Mgr. 

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. 

Bc. Tomáš Sabadoš, 1. r. DŠ Mgr. 

2. miesto na Šiestej vedeckej konferencii študentov 
Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty, konanej 
dňa 4. 4. 2013 

- téma práce: „Proces vstupu do Európskej Únie a cesta“ - 
Sekcia medzinárodného a európskeho práva
 a medzinárodných vzťahov. 

Bc. Darina Vasiľová, 1. r. DŠ Mgr. 

2. miesto na Šiestej vedeckej konferencii študentov 
Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty, konanej 
dňa 4. 4. 2013 

- téma práce: „Právna úprava domáceho násilia v 
Slovenskej republike“ – Sekcia občianskeho a obchodného 
práva. 

Bc. Michaela Mikušová, 2. r. DŠ Mgr. 

2. miesto na Šiestej vedeckej konferencii študentov 
Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty, konanej 
dňa 4. 4. 2013 

- téma práce: „Komparácia trestného súdnictva nad 
mládežou Slovensko/Francúzsko) – Sekcia trestnoprávna, 
kriminologická, forenzných disciplín a sociálnej psychológie 
pre právnikov. 

Bc. Michal Perignáth, 2. r. DŠ Mgr. 

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. 

Členka víťazného družstva fakultného kola súťaže 
„Simulovaný súdny spor“, konaného dňa 9. 4. 2013 na 
Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. 

 
Bc. Eva Matejovičová, 1. r. DŠ Mgr. 

Členka víťazného družstva fakultného kola súťaže 
„Simulovaný súdny spor“, konaného dňa 9. 4. 2013 na 
Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. 

Bc. Andrea Letková, 1. r. DŠ Mgr. 

Členka víťazného družstva fakultného kola súťaže 
„Simulovaný súdny spor“, konaného dňa 9. 4. 2013 na 
Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. 

Bc. Jozef Lettrich, 2. r. DŠ Mgr. Za účasť na súťaži Česko-slovenská studentská vědecká a 
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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“. 

Bc. Ján Juran, 2. r. DŠ Mgr. 

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“. 

Bc. Igor Kútny, 2. r. DŠ Mgr. 

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“. 

Bc. Dušan Rafaj, 2. r. DŠ Mgr.  

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. 

Bc. Martin Bako, 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. 

Bc. Monika Ďurčaťová, 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 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. 

Bc. Lenka Hujsiová, 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 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. 

Bc. Klára Nemcová, 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 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. 



Bc. Nina Suchá, 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.  

Bc. Soňa Bojkovská, 1. r. DŠ Mgr.  

Za víťazstvo vo fakultnom kole súťaže „Medzinárodný 
rímskoprávny Moot Court“, ktorá sa konala dňa 17. 4. 2013 
na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.  
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