
                     Ocenenia študentov za rok 2021  
               

 

 

 

Významné výsledky študentov v štúdiu a vo vedeckej oblasti 

  Študent   Významný výsledok 

1. Bc. Michaela Sklenárová, 1. rok denné 
magisterské štúdium 

1. miesto  v sekcii  fakultného  kola  o najlepšiu  prácu  ŠVOČ  (Kritériá  pri  určovaní 
výšky nemajetkovej ujmy sekundárnych obetí v rozhodovacej praxi súdov SR) 
1. miesto v Česko‐slovenskej súťaži o najlepšiu ŠVOČ 2021 v sekcii Súkromné právo 
(Občianske právo hmotné a obchodné právo) 

2. Bc. Ivana Mokrá, 2. rok denné 
magisterské štúdium 

‐ 1. miesto v sekcii trestného práva ŠVOČ (Procesné chyby v dokazovaní a ich vplyv 
na trestné konanie v Slovenskej republike) 
‐ 4. miesto v sekcii  fakultného kola o najlepšiu prácu ŠVOČ  (Obvinenie v trestnom 
konaní v kontexte problémov vyskytujúcich sa v aplikačnej praxi) 

3. Ľubomír Višňovec, 3. rok denné 
bakalárske štúdium 

1. miesto v sekcii ústavného práva a teórie práva ŠVOČ 
(Prečo je referendum (takmer) vždy zlý nápad)  

4. Martin Pogádl, 2. rok denné bakalárske 
štúdium 

‐ 1. miesto v sekcii správneho práva a práva životného prostredia ŠVOČ 
(Inštitút  zmeny  právoplatného  rozhodnutia  v konaní  podľa  zákona  o ochrane 
prírody a krajiny) 
‐  Člen  družstva,  ktoré  sa  umiestnilo  na  2.  mieste  v celoslovenskom  kole 
Rímskoprávneho moot courtu 2021 
‐ 2. miesto v celoslovenskom finále súťaže Simulovaný trestný proces 
‐  účasť  na  Letnej  škole  práva,  ktorá  sa  konala  na  Právnickej  fakulte  Trnavskej 
univerzity v Trnave v dňoch 7. – 8. júla 2021 

5. Tatiana Tomaškovičová,  4. rok externé 
bakalárske štúdium 

1. miesto v sekcii súkromného práva ŠVOČ 
(Úskalia informovaného súhlasu v praxi) 
 



6. Samuel Titka, 3. rok denné bakalárske 
štúdium 

1. miesto v sekcii právnych dejín ŠVOČ 
(Doktrína  remediálnej  secesie  a jej  potenciálne  uplatnenie  na  prípade  útlaku 
Slovákov v Rakúsko‐Uhorsku) 

7. Patrik Ondrejech, 1. rok denné 
bakalárske štúdium 

2.  miesto  v sekcii  fakultného  kola  o najlepšiu  ŠVOČ  (Výzvy  budúcnosti  pre 
medzinárodné kozmické právo) 
‐ účasť na medzinárodnom simulovanom súdnom spore z vesmírneho práva 2021 
‐  2.  miesto  v Česko‐slovenskej  súťaži  o najlepšiu  ŠVOČ  2021  v sekcii  Európske 
právo, medzinárodné právo verejné 

8. Bc. Samuel Žilka, 2. rok denné 
magisterské štúdium 

2.  miesto  v sekcii  trestného  práva  ŠVOČ  (K  zhodnoteniu  snáh  o elimináciu 
extrémizmu na Facebooku nielen prostriedkami trestného práva) 

9. Adriana Slezáková, 3. rok denné 
bakalárske štúdium 

‐  2.  miesto  v sekcii  ústavného  práva  a teórie  práva  ŠVOČ  (Úloha  konsenzu 
v doktríne  živého  nástroja  a priestoru  pre  uváženie  na  príklade  práv  transgender 
osôb v judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva) 
‐ 2. miesto v súťaži Česko‐slovenský azylový simulovaný súdny spor 2021 
‐  Cena  dekanky  za  ukončenie  bakalárskeho  štúdia  s hodnotením  „prospela 
s vyznamenaním“ 
‐  účasť  na  Letnej  škole  práva,  ktorá  sa  konala  na  Právnickej  fakulte  Trnavskej 
univerzity v Trnave v dňoch 7. – 8. júla 2021 
‐  1. miesto  v Simulovanom  súdnom  spore  z medzinárodného  práva  súkromného 
2021 

10. Bc. Rebeka Fridrichová, 1. rok denné 
magisterské štúdium 

2. miesto v sekcii správneho práva a práva životného prostredia ŠVOČ 
(Welfare zvierat) 

11. Bc. Veronika Miškeová, 2. rok denné 
magisterské štúdium 

2.  miesto  v sekcii  súkromného  práva  ŠVOČ  (Všeobecná  prevenčná  povinnosť 
v zmysle § 415 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na šport a športové činnosti) 

12. Nikola Pastoreková, 2. rok denné 
bakalárske štúdium 

2. miesto  v sekcii  právnych  dejín  ŠVOČ  (Inšpiratívna  osobnosť  právnych  dejín  – 
Alexander Dubček) 

13. Timotej Práznovský, 2. rok denné 
bakalárske štúdium 

‐  3. miesto  v sekcii  fakultného  kola  o najlepšiu  prácu  ŠVOČ  (Exkomunikácia  ako 
najprísnejší kánonickoprávny trest alebo o tom, aký je duch kánonického trestného 
práva) 
‐  Člen  družstva,  ktoré  sa  umiestnilo  na  2.  mieste  v celoslovenskom  kole 
Rímskoprávneho moot courtu 2021 
 



14. Tomáš Smejkal, 2. rok externé 
bakalárske štúdium 

3. miesto  v sekcii  ústavného  práva  a teórie  práva  ŠVOČ  (Generálna  prokuratúra 
Slovenskej republiky ako relikt totalitného režimu) 

15. Daniela Slodičáková, 3. rok denné 
bakalárske štúdium 

3. miesto v sekcii správneho práva a práva životného prostredia ŠVOČ 
(Uhlíková neutralita v oblasti budov) 

16. Bc. Mária Fančovičová, 1. rok denné 
magisterské štúdium 

5. miesto v sekcii fakultného kola o najlepšiu prácu ŠVOČ  
(Medzinárodnoprávna úprava klimatickej migrácie) 

17. Daniela Hrušovská, 2. rok denné 
bakalárske štúdium 

Členka  víťazného  družstva  celoslovenského  kola  Rímskoprávneho  moot  courtu 
2021 

18. Ivan Daniš, 2. rok denné bakalárske 
štúdium 

Člen víťazného družstva celoslovenského kola Rímskoprávneho moot courtu 2021 
 

19. Raymond Kunštatský, 2. rok denné 
bakalárske štúdium 

Člen víťazného družstva celoslovenského kola Rímskoprávneho moot courtu 2021 
Účasť na medzinárodnom simulovanom súdnom spore z vesmírneho práva 2021 

20. Nina Škubová, 2. rok denné bakalárske 
štúdium 

‐  Členka  družstva,  ktoré  sa  umiestnilo  na  2.  mieste  v celoslovenskom  kole 
Rímskoprávneho moot courtu 2021 
‐ 2. miesto v celoslovenskom finále súťaže Simulovaný trestný proces 

21. Bc. Dominika Kuchárová, 2. rok denné 
magisterské štúdium 

‐ 2. miesto v súťaži Česko‐slovenský azylový simulovaný súdny spor 2021 
‐  1. miesto  v Simulovanom  súdnom  spore  z medzinárodného  práva  súkromného 
2021 
‐  1.  miesto  v súťaži  Cena  Ernesta  Valka  2020  na  tému:  Ľudské  práva,  slobody 
a hranice ich limitácie v čase pandémie 
‐ účasť na Škole  lidských práv 2021, ktorú zorganizovala Pro bono aliance v dňoch 
12. – 18. septembra 2021 v Náměšti nad Oslavou, Česká republika 

22. Sabína Huťová, 3. rok denné bakalárske 
štúdium 

1.  miesto  v Simulovanom  súdnom  spore  z medzinárodného  práva  súkromného 
2021 
2. miesto v súťaži Česko‐slovenský azylový simulovaný súdny spor 2021 

23. Branislav Rak, 2. rok denné bakalárske 
štúdium 

‐ 2. miesto v celoslovenskom finále súťaže Simulovaný trestný proces  
‐  účasť  na  Letnej  škole  práva,  ktorá  sa  konala  na  Právnickej  fakulte  Trnavskej 
univerzity v Trnave v dňoch 7. – 8. júla 2021 

24. Bc. Kristína Mikulová, 2. rok denné 
magisterské štúdium 

Cena  dekanky  za ukončenie  magisterského  štúdia  s hodnotením  „prospela 
s vyznamenaním“ 

25. Anna Baránková, 3. rok denné 
bakalárske štúdium 

Cena  dekanky  za  ukončenie  bakalárskeho  štúdia  s hodnotením  „prospela 
s vyznamenaním“ 



26. Simona Berkešová, 3. rok denné 
bakalárske štúdium 

Cena  dekanky  za  ukončenie  bakalárskeho  štúdia  s hodnotením  „prospela 
s vyznamenaním“ 

27. Lenka Lepotová, 3. rok denné bakalárske 
štúdium 

Cena  dekanky  za  ukončenie  bakalárskeho  štúdia  s hodnotením  „prospela 
s vyznamenaním“ 

28. Romana Moravčíková, 3. rok denné 
bakalárske štúdium 

Cena  dekanky  za  ukončenie  bakalárskeho  štúdia  s hodnotením  „prospela 
s vyznamenaním“ 

29. Gregor Pankovčin, 3. rok denné 
bakalárske štúdium 

Cena  dekanky  za  ukončenie  bakalárskeho  štúdia  s hodnotením  „prospel 
s vyznamenaním“ 

30. Sabína Šutovská, 3. rok denné 
bakalárske štúdium 

Cena  dekanky  za  ukončenie  bakalárskeho  štúdia  s hodnotením  „prospela 
s vyznamenaním“ 

31. Romana Szabóová, 3. rok denné 
bakalárske štúdium 

Cena  dekanky  za  ukončenie  bakalárskeho  štúdia  s hodnotením  „prospela 
s vyznamenaním“ 

32. Bc. Tereza Bajúsová, 2. rok denné 
magisterské štúdium 

pomocná vedecká sila na katedre občianskeho a obchodného práva 
 

33. Bc. Mária Fančovičová, 2. rok denné 
magisterské štúdium 

pomocná vedecká sila na katedre medzinárodného práva a európskeho práva 

34. Martin Herczeg, 3. rok denné bakalárske 
štúdium 

pomocná vedecká sila na katedre občianskeho a  obchodného práva 

35. Nikola Pastoreková, 3. rok denné 
bakalárske štúdium 

pomocná vedecká sila na katedre dejín práva 

36. Martin Pogádl, 3. rok denné bakalárske 
štúdium 

pomocná vedecká sila na katedre správneho práva, práva ŽP a finančného práva 

37. Timotej Práznovský, 3. rok denné 
bakalárske štúdium 

pomocná vedecká sila na katedre rímskeho a cirkevného práva 

38. Bc. Michaela Sklenárová, 2. rok denné 
magisterské štúdium 

pomocná vedecká sila na katedre občianskeho práva a na katedre trestného práva 

39. Bc. Tomáš Široký, 2. rokdenné 
magisterské štúdium 

pomocná vedecká sila na katedre trestného práva 

40. Bc. Daniel Vasilišin, 2. rok denné 
magisterské štúdium 

pomocná vedecká sila na katedre dejín práva 

41. Bc. Ľubomír Višňovec, 3. rok denné 
bakalárske štúdium 

pomocná vedecká sila na katedre teórie práva a ústavného práva 



42. Bc. Michal Horský, 2. rok denné 
magisterské štúdium 

pomocná vedecká sila na katedre teórie práva a ústavného práva 

43. Marek Nekoraník, 2. rok denné 
bakalárske štúdium 

pomocná vedecká sila na katedre rímskeho a cirkevného práva 

44. Bc. Petra Straková, 1. rok denné 
magisterské štúdium 

 ‐ 1. miesto v Česko‐slovenskej súťaži o najlepšiu prácu ŠVOČ 2021 v sekcii Správne 
právo, finančné právo, právo sociálneho zabezpečenia, právo životného prostredia 
‐ účasť na Škole  lidských práv 2021, ktorú zorganizovala Pro bono aliance v dňoch 
12. – 18. septembra 2021 v Náměšti nad Oslavou, Česká republika 

45. Martin Balega, 2. rok denné bakalárske 
štúdium 

Účasť na medzinárodnom simulovanom súdnom spore z vesmírneho práva 2021 

 
 
 
 
 

Ocenenia, uznania študentov (šport, kultúra)
 

  Študent  Ocenenie, uznanie
1. Bc. Michal Horský, 1. rok denné magisterské 

štúdium 
Ocenenie  za  propagáciu  práva  publikovaním  príspevkov  na  webovej  stránke 
denníka Pravda  

2. Martin Pogádl, 2. rok denné bakalárske 
štúdium 

Ocenenie za organizáciu workshopu pre študentov stredných škôl „Cesta do hlbín 
štúdia práva“, na ktorom mal prednášku na tému Územná samospráva ‐ partner či 
rival  štátu?,  za  tvorbu  kvízu  „Právny  kvíz  nielen  o práve“,  a  zároveň  aj  za  jeho 
činnosť v rámci funkcie prezidenta študentskej organizácie ELSA Trnava 

3. Branislav Rak, 2. rok denné bakalárske 
štúdium 

Ocenenie za organizáciu workshopu pre študentov stredných škôl „Cesta do hlbín 
štúdia práva“, na ktorom mal prednášku na tému Hodnota slobody v akademickom 
prostredí.  Zároveň  aj  za  jeho  činnosť  v rámci  funkcie  viceprezidenta  študentskej 
organizácie  ELSA  Trnava  pre  semináre  a konferencie  a za  jeho  účasť  na  Valnom 
zhromaždení študentskej organizácie ELSA Slovensko 

4. Alexandra Nemcová, 2. rok denné bakalárske 
štúdium 

Ocenenie za činnosť študentky v rámci  jej funkcie viceprezidentky pre akademické 
aktivity fakultnej organizácie ELSA Slovensko 



5. Patrik Ondrejech, 1. rok denné bakalárske 
štúdiu 

Ocenenie za grafickú prípravu workshopu pre študentov stredných škôl „Cesta do 
hlbín štúdia práva“ ako aj iných podujatí, ktoré organizovala študentská organizácia 
ELSA Trnava on line formou, za grafickú úpravu fakultného časopisu Corpus Delicti 
a za jeho činnosť v rámci funkcie viceprezidenta ELSA Trnava pre marketing 

6. Bc. Šimon Kasman, 2. rok denné magisterské 
štúdium 

Ocenenie za jeho činnosť vo funkcii tajomníka študentskej organizácie ELSA Trnava, 
vo  funkcii Director  for  Legal Point ELSA  Slovensko a  za prednášku na workshope 
Cesta do hlbín štúdia práva na tému Verejná ochrankyňa práv 
 
 

7. Mária Mondočková, 1. rok denné bakalárske 
štúdium 

Ocenenie  za  jej  činnosť  v rámci  funkcie  viceprezidentky  pre  akademické  aktivity 
študentskej  organizácie  ELSA  Trnava,  účasť  na  Valnom  zhromaždení  študentskej 
organizácie ELSA Slovensko 

8. Andrea Mičudová, 1. rok denné bakalárske 
štúdium 

Ocenenie za tvorbu instagramovej série – predstavenie právnických profesii a za jej 
činnosť v rámci funkcie viceprezidentky študentskej organizácie ELSA pre STEP 

9. Bc. Veronika Haladová, 1. rok denné 
magisterské štúdium 

Ocenenie za prednášku na workshope pre študentov stredných škôl Cesta do hlbín 
štúdia práva na tému Každodenná práca budúcej právničky v prevažne mužskom 
svete 

10. Ivana Lepeňová, 2. rok denné bakalárske 
štúdium 

Ocenenie za prednášku na workshope pre študentov stredných škôl Cesta do hlbín 
štúdia práva na tému Prokuratúra – ochrancovia zákonnosti 
 

11. Adriana Slezáková, 3. rok denné bakalárske 
štúdium 

Ocenenie za prednášku na workshope pre študentov stredných škôl Cesta do hlbín 
štúdia práva na tému Zoznámte sa – Európsky súd pre ľudské práva 

12. Nicole Makóová, 2. rok denné bakalárske 
štúdium 

Ocenenie za prednášku na workshope pre študentov stredných škôl Cesta do hlbín 
štúdia práva na tému Inštitúcie koordinujúce spoluprácu v medzinárodných 
trestných veciach 

13. Richard Mažonas, 1. rok denné bakalárske 
štúdium 

Ocenenie za podcast Vražedné psyché a organizáciu prednášky a diskusie k tomuto 
podcastu s psychiatrom MUDr. Svetozárom Drobom 

14. Bc. Kristína Mikulová, 2. rok denné 
magisterské štúdium 

Ocenenie za prácu šéfredaktorky fakultného časopisu Corpus Delicti 
 

15. Bc. Veronika Miškeová, 2. rok denné 
magisterské štúdium 

Ocenenie za prácu zástupkyne šéfredaktorky fakultného časopisu Corpus Delicti 
 
 



16. Bc. Barbora Kúdelová, 2. rok denné 
magisterské štúdium 

Ocenenie za prácu redaktorky fakultného časopisu Corpus Delicti 

17. Bc. Michal Ondrek, 2. rok denné magisterské 
štúdium 

Ocenenie za prácu redaktora fakultného časopisu Corpus Delicti 

18. Bc. Michal Považan, 2. rok denné 
magisterské štúdiu 

Ocenenie za prácu redaktora fakultného časopisu Corpus Delicti 

19. Bibiána Adriana Boháčová, 1. rok denné 
bakalárske štúdium 

Ocenenie za tvorbu instagramovej série – predstavenie právnických profesií 

20. Tereza Švihoríková, 3. rok denné bakalárske 
štúdium 

Ocenenie za tvorbu podcastu „InáKosť“ 

21. Bc. Michaela Sklenárová, 1. rok denné 
magisterské štúdium 

Ocenenie za účasť v študentskej súťaži „Cena Ernesta Valka“ 

22. Bc. Mária Fančovičová, 1. rok denné 
magisterské štúdium 

Víťazka študentskej univerzitnej súťaže Cena Petra Blaha o najlepšiu esej na tému 
Etické dilemy môjho (budúceho) povolania 

23. Soňa Bekényiová, 1. rok denné bakalárske 
Štúdium 

Účastníčka študentskej univerzitnej súťaže Cena Petra Blaha o najlepšiu esej na 
tému Etické dilemy môjho (budúceho) povolania 

24. Pavla Adamcová, 3. rok denné bakalárske 
štúdium 

Účastníčka študentskej univerzitnej súťaže Cena Petra Blaha o najlepšiu esej na 
tému Etické dilemy môjho (budúceho) povolania 

25. Ivana Lepeňová, 2. rok denné bakalárske 
štúdium 

Účastníčka študentskej univerzitnej súťaže Cena Petra Blaha o najlepšiu esej na 
tému Etické dilemy môjho (budúceho) povolania 

26. Martin Pogádl, 2. rok denné bakalárske 
štúdium 

Účastník študentskej univerzitnej súťaže Cena Petra Blaha o najlepšiu esej na tému 
Etické dilemy môjho (budúceho) povolania 

27. Timotej Práznovský, 2. rok denné bakalárske 
štúdium 

1. miesto v študentskej súťaži Právnický kvíz nielen o práve 
 

28. Martin Jozef Ferenc, 1. rok denné bakalárske 
štúdium 

2. miesto v študentskej súťaži Právnický kvíz nielen o práve 
 

29. Ivana Michalková, 1. rok denné bakalárske 
štúdium 

3. miesto v študentskej súťaži Právnický kvíz nielen o práve 
 

30. Radka Karellová, 1. rok denné bakalárske 
štúdium 

4. miesto v študentskej súťaži Právnický kvíz nielen o práve 
 

31. Bc. Kristína Žilinková, 1. rok denné 
magisterské štúdium 

5. miesto v študentskej súťaži Právnický kvíz nielen o práve 
 



32. Lenka Lepotová, 3. rok denné bakalárske 
štúdium 

6. miesto v študentskej súťaži Právnický kvíz nielen o práve 
 

33. Sabína Huťová, 3. rok denné bakalárske 
štúdium 

7. miesto v študentskej súťaži Právnický kvíz nielen o práve 
 

34. Eliška Vrablecová, 3. rok denné bakalárske 
štúdium 

8. miesto v študentskej súťaži Právnický kvíz nielen o práve 
 

35. Bc. Pavla Adamcová, 1. rok denné 
magisterské štúdium 

Odborné aktivity v oblasti ekologického správania sa prostredníctvom sociálnych 
sietí 

36. Bc. Jana Balajová, 1. rok denné magisterské 
štúdium 

3. miesto v súťaži Trnavskej univerzity v Trnave – „Kreslený humor“ 

37. Bc. Terézia Knorová, 2. rok denné 
magisterské štúdium 

3. miesto vo fotografickej súťaži Trnavskej univerzity v Trnave – Leto 2021 

38. Daniel Danáč, 3. rok denné bakalárske 
štúdium 

1. miesto na Majstrovstvách SR v hode kladivom 

 
 
 

Ocenenia záverečných prác študentov
 

  Študent  Názov práce Práca  
1. Bc. Veronika Bialončíková  Ochrana súkromia zamestnancov  diplomová 
2. Bc. Martina Blažová  Extrémistické trestné činy  diplomová 
3. Bc. Rastislav Bublák  Utajený pôrod a s ním súvisiace práva dieťaťa  diplomová 
4. Bc. Mária Burianová  Odporovateľné právne úkony podľa zákona o konkurze 

 a reštrukturalizácii  diplomová 

5. Bc. Sandra Haluzová  Trestnoprávne aspekty vrážd  diplomová 
6. Bc. Šimon Kasman  Trest odňatia  slobody  s dôrazom na  rešpektovanie práv odsúdených 

v rámci jeho výkonu  diplomová 

7. Bc. Ivana Mokrá  Dokazovanie  v trestnom  konaní  s dôrazom  na  procesné  pochybenia 
vyskytujúce sa v činnosti orgánov činných v trestnom konaní  diplomová 

8. Bc. Gabriela Orviská  Striedavá osobná starostlivosť v rozhodovacej činnosti súdov SR  diplomová 



9. Bc. Matej Považan  Monitorovanie zamestnancov  diplomová 
10. Bc. Alexander Starčevič  Súťaž návrhov vo verejnom obstarávaní  diplomová 
11. Bc. Tomáš Swiatlovsky  Zodpovednosť za škody spôsobené autonómnymi vozidlami  diplomová 
12. Bc. Tomáš Šípoš  Projekty spoločného záujmy EÚ v energetike  diplomová 
13. Bc. Patrícia Urdzíková  Porovnanie  manželských  a obdobných  vzťahov  podľa  slovenskej 

právnej úpravy a zahraničnej právnej úpravy  diplomová 

14. Monika Černá  Právna úprava vysťahovalectva v Československu po roku 1948  bakalárska 
15. Patrik Gerhát  Priama aplikácia Ústavy 9. mája  bakalárska 
16. Ema Kostrošová  Osobitné formy ručiteľstva v rímskom práve  bakalárska 
17. Lenka Lepotová  Charta 77 a vplyv občianskych síl na pád komunistického režimu  bakalárska 
18. Adam Samuel  Diskrečná právomoc prezidenta SR pri menovaní vlády  bakalárska 
19. Adriana Slezáková  Na  pomedzí  nevyhnutnosti  a nerozvážnosti:  prieskum  ústavnosti 

ústavných zákonov na základe implicitných právomocí 
bakalárska 

20. Petra Straková  Správne uváženie  bakalárska 
21. Valéria Strýčková  Ochrana pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy  bakalárska 
22. Romana Szabóová  Ako ústavné novely menili charakter štátu  bakalárska 
23. Andrej Studený  Ochrana  životného  prostredia  v rámci  ozbrojených  konfliktov  podľa 

pravidiel medzinárodného práva 
bakalárska 

24. Samuel Titka  Právo národov na sebaurčenie a doktrína remediálnej secesie  bakalárska 
 
 


